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MUNKACSOPORT HÍREK –TÁR

Készülünk a Régizene Fesztiválra
Javában
zajlanak
a
szervezési
előkészületek a nemrég nemzetközi
minősítést is elért Csíkszeredai Régizene
Fesztiválra. Elkészült a fesztivál honlapja,
amelyen már elérhető annak részletes
programja Nyomon követhetők a
rendezvénnyel kapcsolatos napi hírek a
rendezvény facebook oldalán is. A
szervezők
igyekeznek
évről-évre
színvonalasabb programkínálattal és
neves előadók minőségi előadásaival
szórakoztatni a résztvevőket. A rendezvény honlapja: www.regizene.ro
A rendezvény Facebook oldala: https://www.facebook.com/pages/Cs%C3%ADkszeredaiR%C3%A9gizene-Fesztiv%C3%A1l/489050594493243

Szakmai kerekasztalon vettünk részt sikeres helyi fejlesztés témában
A Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány, a KAM–Regionális és Antropológiai Kutatások
Központja, a Csík LEADER Akciócsoport és a Hargita Megyei Kulturális Központ „Kreatív fiatalok
– Innovatív vidék” program keretében szakmai kerekasztalt szervezett 2015. június 26-án,
pénteken 11 órától Csíkszeredában a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. A
kerekasztal témája volt Sikeres helyi fejlesztési programok fejlesztéspolitikai hasznosítása. A
találkozó során bemutatásra került Biró A. Z. – Gyetvai Á. – Magyar F. (szerk.) Kreatív fiatalok –
innovatív vidék. Sikeres helyi fejlesztési
gyakorlatok a Székelyföldön című szakmai
kiadványa. A találkozón kihangsúlyozták a
sikeres fejlesztési gyakorlatok példaértékű
módszertani leírásának és elemzésének
fontosságát, kiemelve benne a projekt
folyamatok részletes bemutatását. Ferencz
Angéla, a Hargita Megyei Kulturális
Központ menedzsere felhívta a figyelmet a
vidékfejlesztési és kulturális szakemberek
terepismeretének fontosságára, illetve a
vidékfejlesztés segítséget tud nyújtani

abban a helyi közösségeknek, hogy kulturális értékeiket azonosítsák és meg tudják mutatni a
„kintről” érkezők számára.
A projektről bővebben olvashatnak az alábbi linken:
http://www.pahru.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=224%3Agorcso-alatt-afejlesztesi-projektek&catid=85%3Ahirek&Itemid=435&lang=hu

Workshopot szervezünk a Másság jegyében kulturális szakemberek számára.
Jelentkezőket várunk!
Közösség(ek), nyelv(ek) címmel workshopot
szervezünk közösen a Játéktér Egyesülettel és az
Erdélyi Összművészeti Egyesülettel kulturális
szakemberek számára 2015. augusztus 1-2. között,
melynek
témája
közösségek
formálódása,
kommunikációs helyzetei és módszerei a beszéltés a gesztusnyelvek tükrében.
Az eseményt Lars Henning (a Koppenhágai
Nemzetközi Színiiskola művészeti vezetője), Proics
Lilla (tanár, kulturális újságíró, színikritikus), Sebestyén Rita (az Othernessproject művészeti
vezetője) vezetik. A részvétel ingyenes. Helyszín: Csíkszereda, Hargita Megyei Kulturális
Központ, alagsori terem.
A jelentkezőket július 15-ig az othernessproject@gmail.com email címre várjuk – és szívesen
vesszük, ha a levélben folytatják a fentebbi kérdések sorát.
A workshopról bővebben a következő linken olvashatnak: http://www.jatekter.ro/?p=13238

FORRÁS-TÁR

Gyakornoki program fogyatékossággal élők számára
Az Európai Parlament támogatja az esélyegyenlőség
előmozdítását, és szorgalmazza a fogyatékossággal
élő személyek jelentkezését valamennyi gyakornoki
programjára. Az Európai Parlament pozitív
intézkedésként fizetett gyakornoki programot kínál a
fogyatékossággal élők számára azzal a céllal, hogy
megkönnyítse munkahelyi integrációjukat. A program

fő célja, hogy a fogyatékossággal élők számára hasznos és értékes munkatapasztalatot nyújtson,
illetve lehetőséget biztosítson számukra, hogy megismerkedjenek az Európai Parlament
tevékenységeivel. A gyakornoki programra felvett jelentkezők 1130 euró havi ösztöndíjban
részesülnek.
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/20150201PVL00047/Szakmai-gyakorlatok

Pályázat könyvtárosoknak
Az Országgyűlés elnöke pályázatot hirdet “Könyvtár, ami összeköt” címmel Kárpát-medencei
fiatal Magyar könyvtárosok együttműködésére.
A program célja a Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok közös munkavégzésének,
tapasztalatcseréjének, szakmai együttműködésének elősegítése, támogatása. A résztvevőknek
az Országgyűlési Könyvtárban eltöltött egy hónap során lehetőségük nyílik a könyvtár
állományának, szolgáltatásainak, működésének megismerésére; gyakorlati munkavégzésre,
saját szakmai tevékenységük bemutatására; kapcsolatépítésre; közös szakmai együttműködési
projektek kidolgozására illetve azokban való részvételre.
Az ösztöndíj keretében 2015. október 3. – november 7. között nyolc határon túli és két
magyarországi szakember tölthet egyidejűleg egy hónapot az Országgyűlési Könyvtárban.
A pályázat beküldési határideje: 2015. augusztus 28 (péntek) (postára adás és e-mail dátuma).
Bővebb információk az alábbi linken olvashatók:
http://palyazatmenedzser.hu/wp-content/uploads/2015/06/palyazati-felhivas_2015.pdf

ÉRTÉK-TÁR

Nemzetközi minősítést kapott a Csíkszeredai Régizene Fesztivál

Az idén július 9-12. között megszervezésre kerülő Régizene Fesztivált, nemrég nemzetközi
minősítést kapott. Az Európai Fesztivál Szövetsége május végén döntött a rendezvény
nemzetközi minősítéséről, és az Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért (EFFE) címmel
jutalmazta a 2015-2016-os évre. Ily módon a rendezvény bekerül abba az online

fesztiválkalauzba, amely Európa legjobb fesztiváljairól tájékoztatja. Ferencz Angéla, a Hargita
Megyei Kulturális Központ vezetője, a fesztivál főszervezője úgy véli, hogy az EFFE - minősítés
mindenekelőtt a művészeti minőséget képviseli. Ez a cím méltó elismerése a fesztivál
színvonalának, a szervezői munkának. Ez mindenki érdeme a mindenkori szervezőké, a részt
vevő zenészeké, a támogatóké és önkénteseké. Az ő munkájuk és segítségük által a Csíkszeredai
Régizene Fesztivál évről évre színvonalasabb rendezvénye a városnak és az egész térségnek.

Értékfeltárás a helyi közösségekben – közművelődési szakmai továbbképzés
2015. május 29-31. és június 6-7. között tartották meg Árkoson az Értékfeltárás a helyi
közösségekben elnevezésű közművelődési szakmai továbbképzést az EMKE, a Nemzeti
Művelődési Intézet, az RMDSZ Kulturális Autonómia Tanácsa, Kovászna Megye Tanácsa és a
Kovászna Megyei Művelődési Központ közös szervezésében.
A képzésen Erdély 6 megyéjéből 15 civil szervezet és önkormányzat 19 képviselője vett részt.
Hargita megyéből 6-on voltak jelen a képzésen.
A két alkalmas, összesen 40 aktív órás képzést a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet
igazgatója, Imre Károly tartotta. A résztvevők megismerkedtek a magyarországi értéktárrendszer felépítésével, a témakör jogi hátterével, illetve elsajátították a települések
értékfelmérésének menetét. A képzés akkreditált tanúsítványt nyújt, a tanúsítvány
megszerzésének feltétele egy települési értéktár–felmérés tervezetének elkészítése volt.
A képzésről bővebben az alábbi linken olvashatnak:
http://www.emke.ro/node/3016

TUDÁS-TÁR

Perpék Éva Önkéntesség és közösségfejlesztés c. tanulmányát ajánljuk figyelmébe!
Az önkéntesség napjainkban az egyik legelterjedtebb társadalmi tevékenység, amely fontos
szerepet tölt be a közösségek életében. Perpék Éva doktori értekezésében az önkéntesség
formáit és annak a közösségfejleszésben betöltött szerepét vizsgálja. Az önkéntesek a
társadalom olyan mozgatórugói, amelyek fáradhatatlanul, szabadidejüket felhasználva, ingyen a
közösségek javát szolgáló szolgáltatásokat és javakat hoznak létre. A kultúra területén is sokan
végeznek önkéntes munkát. Azoknak a szervezeteknek, intézményeknek, amelyek önkénteseket
foglakoztatnak vagy szeretnének foglalkoztatni, a minél hatékonyabb együttműködés
érdekében, fontos tudniuk az önkéntesek motivációit. Ez a tanulmány betekintést nyújt az
önkéntesek motivációjába, amely kiindulópontként szolgálhat az önkénteseket foglalkoztatók
számára.
A teljes tanulmány elolvasható a http://phd.lib.uni-corvinus.hu/675/1/Perpek_Eva.pdf linken.

JÓ GYAKORLATOK-TÁR

Kultúrkártya – Innovatív kezdeményezés a fiatalok kulturális életbe való bevonására
A kultúrkártya bevezetése, egy Székelyudvarhelyen
született kezdeményezés, amely
Miklós Zoltán
múzeumigazgató és Lukács László vállalkozó nevéhez
fűződik. Az innovatív kezdeményezés célja, hogy a
fiatalokat még inkább bevonja a helyi kulturális életbe. A
kártya egyenlőre a székelyudvarhelyi múzeumban és
városi könyvtárban használható. A kezdeményezés
sikeréről számoltak be a kitalálók, miszerint a
kezdetleges várakozásokat fölülmúló sikernek örvend a kultúrkártya és már 1100
kártyatulajdonost regisztráltak. Használata a következőképp valósul meg. A diákok 10 RON
értékben megvásárolják a kártyát, amelyért cserébe ingyenesen látogathatják a múzeumot és
térhetnek be a városi könyvtárba, illetve minden látogatás alkalmával – ha becsekkolnak a
kártyával – öt jutalompontot kapnak, mely 15 százalék könyvvásárlási kedvezményt jelent két
székelyudvarhelyi könyves üzletben.
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/kulturkartya-pontszerzes-muzeum-eskonyvtarlatogatassal

Flashmobbal az olvasásért!
Olvasni jó, olvasni bárhol, bármikor
érdemes!
mottóval
szervezett
flashmobot a Kájoni János Megyei
Könyvtár. A könyvtár munkaközössége az
olvasás fontosságára szerette volna
felhívni
a
figyelmet
azzal
a
villámcsődülettel, flashmobbal, amelyet a
csíkszeredai Szabadság téren szervezett
2015. június 15-én, délben 12 órakor. A
Csíkszeredában még nem szokványos,
fiatalos megmozdulás szervezői, a
könyvtár munkatársai a déli harangszótól számítva 20 percig olvastak a Szabadság téren, ahová
minden olvasni szerető ember csatlakozott. A Hargita Megyei Kulturális Központ munkatársai is

részt vettek a kezdeményezésen. Az újszerű megmozdulás remek kezdeményezés volt, amellyel
több korosztály tagjait megszólíthatták.
Képek a flashmobról az alábbi linken találhatók:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.836322973109518.1073742071.2612646139486
93&type=3

WEB-TÁR

Élet Tábor Tusnádfürdőn
Web-Tár rovatunkban ezúttal egy program
honlapját ajánlunk figyelmébe, amelynek neve
Élet. A program során élménypedagógián
alapuló táborokat szerveznek, gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt. A tábor három szervezet
közös együttműködésének eredménye, a
Hunyad megyei Noi Orizonturi Alapítvány,
valamint két tusnádfürdői civil szervezet a
Green Zone és az Adventure Egyesületek. A
program kidolgozója a Noi Orizonturi Alapítvány, amely 1999 óta működtet élménypedagógiai
módszereken alapuló tábort Strajan. A 2013-as évtől szerveznek táborokat Tusnádfürdőn,
amelynek programját a résztvevők igényei szerint, a csoportra vagy akár egyénre szabottan
készítik el. A nyári tábor 6 napot fog át, de az év folyamán folyamatosan fogadnak résztvevőket,
akár 2-3 napra pedagógusoknak, céges alkalmazottaknak csapatépítés céljából, vagy
gyerekeknek, fiataloknak szórakozás és közösségi szellem erősítése céljából. Előző évben
összesen 496 résztvevője volt a programnak. A tusnádfürdői csapatnak 7 állandó tagja van, de
belföldi és külföldi önkéntesek egyaránt bevonnak a tábor programjába. Továbbá a szervezők
együttműködnek az ország különböző résziről érkező trénerekkel is.
A programról és az alapítvány munkájáról részletesen olvashatnak a következő honlapon:
http://www.noi-orizonturi.ro/index.php/ro/

KÖSZÖNJÜK A HÍRLEVELÜNKRE FORDÍTOTT FIGYELMÉT!

